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 ایطاى، زاًطگاُ پیام ًَض تثطیع، هٌْسسی ضْطساظی، زاًطدَی کاضضٌاسی.1
 ایطاى، زاًطگاُ پیام ًَض تثطیع، هٌْسسی ضْطساظی، زاًطدَی کاضضٌاسی.2
ٌچكیذ
 زض خَاهغ ضٍ تِ تَسؼِ ًظیط خاهؼِ ها کِ زض زٍ ضاّی پصیطش الگَّای ضایح غطب ٍ حفؼ اضظش ّای، َّیت،ُاهطٍظ
 تؼس اظ اًفػال آضکاضی کِ زض سثک ّای ساذت. تِ یک چالص هْن تثسیل ضسُ است،هسًی ٍ تَهی ذَز لطاض زاضًس
ٍِ ساظ ایطاى زض زٍضُ ّای هؼاغط تِ زلیل تملیس اظ خٌثص هسضى غطب ٍ ًوًَِ تطزاضی اظ آى تا تِ اهطٍظ تِ ٍلَع پیَست
 زض، تَخِ ٍ سؼی زض احیای ًوَز فطٌّگ ٍ تاضید ایطاًی زض خساضُ ّای ضْطی ًیاظی اساسی تِ ضواض هی ضٍز،است
 زضٍاظُ لسین تثطیع کِ تِ ػٌَاى یکی اظ هطاکع هْن تحَالت8 ّویي ضاستا تاظساظی ٍ ساهاًسّی ٍ تدسیس َّیت
اختواػی ٍ سیاسی کطَض زض عَل لطى ّا تِ ضواض هی آهسُ است تِ ػٌَاى ًوًَِ هؼطفی گطزیسُ ٍ تاظساظی ٍ ضًٍك
.زّی تِ ًام ٍ ًمص آى ّا زض ضاستای اّساف تثییي َّیت هسًظط لطاض گطفتِ است
 تَسؼِ ضْطی پایساض، ضْطساظی اسالهی، حس هکاى، َّیت، ٍضٍزی:ياژٌَای كلیذی

Renewal of community identity in the field of sustainable urban development
(case study of Tabriz)
Hamid Rasouli 1; Masoud Tarebari 2
1- Department of Urban planing, Payam-e-noor University, Tabriz ,Iran
2- Department of Urban planing, Payam-e-noor University, Tabriz,Iran
Abstract
Nowadays in developing countries, including our own, that face dilemma of acceptance
of western modern lifestyle or sustaining civic and native values national identity has
become a challenge. Given the change in the styles of architecture and urbanism in the
contemporary era due to imitation of the western modern movements perpetuate and
attempt to revive the Iranian history and culture through Urban Walls should be
considered as the basic objectives. Hence in this study we have discussed about
reconstruction, restoration and identity renovation of the eight Gates of the older Tabriz
that are among the most significant poles of social and political developments of our
country over the centuries. In addition we have evaluated the reconstruction and revival
of their names and roles for the purpose of determining these Gates identity.
Keywords: identity, islamic urbanism, sustainable urban development, entrance, sense
of place
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مقذمٍ
فضاّای ضْطی گصضتِ ها ّوَاضُ زاضای َّیت ،استمالل ٍ ضرػیت هرػَظ تِ ذَز تَزُ اًس ایي زض حالی است کِ ضْط
اهطٍظی ها ًوَزی است اظ هدوَػِ ساذتواى ّای تلٌس ،هدتوغ ّای هسکًَی ،ذیاتاًْا ٍ  ...کِ َّیت ایي ضْط تا چالص ضٍتطٍست.

(ب)

(الف)

ضکل( :1الف) ًوَزی اظ ٍضؼیت ضْطّای اهطٍظی( .ب) ًوًَِ ای اظ یک فضای ضْطی گصضتِ
تِ ػمیسُ تؼسازی اظ هحممیي ،حافظِ خوؼی هطزم ًمص تسعایی زض حفؼ اضظش ّای فطٌّگی زاضز  ،حافظِ ای کِ تِ ػٌَاى
َّیت ضْطًٍساى ٍ زض هحالت ضْط ضکل هی گیطز.
لصا پاسد تِ ایي سَال ّا ضطٍضی تِ ًظط هی ضسس کِ اهطٍظُ زض ضکل زّی تِ َّیت ضْطًٍساى یک ضْط زض کطَض ها تْطُ
گیطی ٍ الگَ تطزاضی غطف اظ گصضتِ کافی است یا تایس زض پی تؼطیف الگَّای خسیسی تَز؟ ٍ اگط ًوًَِ ای زض ػٌاغط تاضیری
یافتین کیفیت تْطُ گیطی اظ آى ّا چگًَِ تایس تاضس؟
جایگاٌ محالت در ساخت ًَیت ساكىیه
هحالت ٍاحسّای ساظًسُ ضْطّا ٍ ضْطّا ذَز ٍاحسّای ساظًسُ یک کطَضًس لصا َّیت ساکٌیي یک هحل ساظًسُ َّیت کلی
یک هحلِ ٍ ضکل غالة فطٌّگی هحالت ساکي زض یک هَلغ خغطافیایی ساظًسُ َّیت ػاهِ یک ضْط هی تاضس .تِ ػمیسُ خیي
خیکَتع ًمغِ اٍج تؼاهالت اًساًی فضاّای تاظ هحالت است ،لصا َّیت ٍ ساذتاض آى اظ تغي ذاعط ضْطًٍساى آغاظ گطزیسُ ،ضًٍسی اظ
خع تِ کل زض ساذتاض ٍ ضًٍسی اظ کل تِ خع زض پیکطُ َّیت فطزی ٍ هلی زاضاست.
سلسلٍ مراتة تعلق یک شُريوذ

ضکل :2زیاگطام سلسِ هطاتة تؼلك یک ضْطًٍس
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سکًَت زض هحسٍزُ یک هحلِ هی تَاًس تاثیط هستمیوی زض فطٌّگ  ،تطذَضز  ،ضفتاض  ،تؼاهالت اختواػی ضٍظهطُ زاضتِ تاضس ٍ
هحلِ ّای ضْطی یکی اظ کاًَى ّای ذطز ٍ هلوَس ضکل گیطی َّیت ّای فطٌّگی ٍ تؼلك اختواػی هی تاضٌس.
زض سالْای گصضتِ ًام یک هحلِ ًطاًگط َّیت ٍ ٍیژگی ّای ذاظ آى تَزُ است تِ ػٌَاى هثال زض تثطیع لسین :کَچِ تاؽ ،
تاغویطِ ٍ لطُ آلاج تِ ٍیژگیای اظ هحلِ اضاضُ زاضتِ اًس .هی تَاى تا هطرع کطزى یک هحلِ تا تْطُ گیطی اظ ػٌػط ٍضٍزیَّ ،یت
آى ضا تثثیت کطز.
ترطیة ٍ تغییط ساذتاضّای هحلِ ای ضْط تسلیل تغییطات ساذتاضّای ضْط یکی اظ اغلی تطیي ػَاهل تضؼیف َّیت ضْط زض
ضْطّای اهطٍظی ایطاى است.
 .1دارای سابقه تاریخی است.
 .2محله دارای فضاهای عمومی و باز برای بروز و ظهور خالقیت های فرهنگی– اجتماعی است.

مشخصه های اصلی

 .3محله دارای نمادها و زیرساخت های متمایس از سایر محالت و مختص به خود است

محله در ایران قذیم

 .4در ساکنان محله احساس مالکیت وجود دارد
 .5تعلق اجتماعی در محله وجود دارد

 .1تعامالت انسانی
 .2حافظه تاریخی

مهم ترین فاکتورهای

 .3رفتارها و هنجارها

تشکیل دهنذه هویت

 .4فرهنگ

محله های شهری

 .5هنر و سلیقه

ػَاه ل هتوایع کٌٌسُ یک هحلِ ،هطکع هحلِ ،گطًُ ،طاًِ ٍ ٍضٍزی هحلِ ّستٌس کِ زض تیي ایي چْاض هَضز ٍضٍزی هحلِ هی تَاًس
تِ ػٌَاى یک ًطاًِ ػول ًوَزُ َّیت ٍ توایع ضا تمَیت ًوایس.
ضْطی کِ زاضای ظیثایی ّای هٌحػط تِ فطز تاضس تِ زیس گطزضگطاى ،ذاظ ٍ هٌحػط تِ فطز تَزُ ٍ تطای ّویطِ زض ذاعط آًْا
پایساض ذَاّس هاًس.
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يريدی محلٍ تٍ عىًان یک شاخص
ّطچٌس ٍضٍزی هحلِ تِ ػٌَاى ػاهل خسا کٌٌسُ زٍ فضای ذاضخی ٍ زاذلی هحلِ اظ یکسیگط ػول هی کٌس اها تِ ػٌَاى یک
ػٌػط هٌفطز ػول ًٌوَزُ ٍ ّن تِ ػٌَاى لسوتی اظ فضای ذاضج هحلِ ٍ ّن لسوتی اظ زاذل هحلِ ضخ هی ًوایس ٍ تِ لحاػ ساذتاضی
تاتغ همیاس اًساًی است.
َّیت ضا تایس اظ زضٍى خست ًِ اظ تطٍى ظیطا تاظ ضٌاذت ػٌاغط َّیت ترص تِ یک هحلِ زض عطاحی ،حفؼ ٍ ساذت ػٌاغط
َّیت خسیس آى تاثیط گصاض ذَاّس تَز.
زض ضْط اهطٍظ ٍ تا فطٍضیعی حػاضّاّ ،طچٌس کالثس زضٍاظُ ّا تغییط ضکل یافتِ است اها تاظساظی آى ّا ّوَاضُ تساػی کٌٌسُ
ذاعطُ ّای خوؼی ضْطًٍساى تَزُ ٍ هی تَاًس هَخة ذَاًایی ضْط ٍ تیاى کٌٌسُ َّیت هسًی ٍ تا تکیِ تط تاضید کْي تطاًگیعًسُ
احساس غطٍض ضیطِ زاض هطزم ضْط گطزز.

ضکلً :3وًَِ ای اظ زٍضاظُ ّای لسیوی تْطاى
هتوایع ض سى ذػَغیات یک هکاى اظ هکاًی زیگط زض لالة ٍضٍزی هٌدط هی ضَز افطاز ساکي زض هحل احساس ًوایٌس کِ هکاى
ظًسگی آًْا زاضای کیفیات ذاغی است ٍ ّوطاُ تا ػاللِ پیسا کطزى تِ هحل توایل تِ ضفغ ًیاظّا ٍ حل هسائل هحلِ ضاى زاضتِ تاضٌس
کِ خاى لٌگ اظ آى تِ ػٌَاى حس ضْطًٍسی ًسثت تِ هکاى تؼثیط کطزُ است.
آستاًِ هی تَاًس یک حَضِ کالثسی خْت ًوایص اضظش ّای ذاظ گطٍّی تاضس ّوچٌیي زضٍاظُ یا ٍضٍزی خعٍ ػٌاغط اغلی
 ،اتعاضّای َّیت زٌّسُ ٍ ًماط ػغفی زض سغح ضْطًس کِ تا ساظهاى فضایی ذاظ ذَز زض ایداز ذاعطُ شٌّی اظ ضْط ٍ ذَاًایی آى
تِ کاض هی آیٌس .هی تَاى اظ  3خٌثِ تِ تؼطیف زضٍاظُ ّا پطزاذت:
 .1جىثٍ معىا شىاساوٍ :
زضٍاظُ ّا تِ هثاتِ هحل گصض اظ حالتی تِ حالتی زیگط ٍ گصض اظ ٍضؼیت تیطًٍی تِ ٍضؼیت زضًٍی ٍ الماگط چْاض ذاغیت
تؼطیف فضا  ،تطریع فضا  ،خْت ترطی ٍ ّسایت
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 .2جىثٍ تاریخی ي ومادیه :
یازآٍض کاضتطزّای زضٍاظُ زض گصضتِ تِ ػٌَاى ًواز ٍضٍزی یک هحل  ،زضٍاظُ ًواز ػْس ٍ پیواى تا آًچِ زض یک هحل سکًَت
زاضز.
 .3وقش كاركردی:
اضتثاعی ،زفاػی ٍ اهٌیتی  ،التػازی  ،اختواػی  ،یازهاًی ٍ تػطی کِ فمظ ّویي هَضز زض کالثس زضٍاظُ ّای تاضیری لاتل تؼوین
است.

ضکل :4زیاگطام تغییط ضکل هفَْم زضٍاظُ ّا تِ تسضیح گصض ظهاى
زض ػػط حاضط هکاى زضٍاظُ ،هکاًی است تطای المای حس گصض ٍ اًتمال اظ للوطٍ یک فضای ضْطی تِ فضایی زیگط ٍ ایي
گصضی است زٍ سَیِ کِ هی تَاًس زض ضْطًٍس حس تؼلك تِ هکاى ٍ اضتثاط تا تاضید هکاى ضا ایداز کٌس.
مطالعات ومًوٍ مًردی
هَلؼیت خغطا فیایی تثطیع آى ضا تِ یگاًِ ضْط تاظضگاًی  ،تَضیستی  ،تاضیری ٍ ًظاهی تثسیل کطزُ تَز اها ظلعلِ .ُ1193ق تثطیع ضا
تواهاً ٍیطاى کطز ٍ زض سال .ُ1194ق کطیسى زیَاض ٍ تاضٍی هحکوی تِ زٍض ضْط آغاظ ضس کِ زض سال .ُ1196ق تِ پایاى ضسیس ٍ ایي
تاضٍ ّطت زضٍاظُ زاضتِ است.
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ضکل :5هَلؼیت زضٍاظُ ّای تثطیع ضٍی ًمطِ سال  1827م

ضکل :6هَلؼیت حػاض ٍ زضٍاظُ ّای لسیوی ضْط تثطیع
زضٍاظُ ّای تثطیع لسین ػثاضتٌس اظ  :زضٍاظُ ذیاتاى  ،زضب اػلی یا زضٍاظُ تاغویطِ  ،زضب زٍُ چی(ضتطتاى)  ،زضب سطذاب ،
زضب استاًثَل  ،زضب سطز یا زضٍاظُ گدیل  ،زضب هْازهْیي یا هیاضهیاض ٍ زضب ًَتط
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درب سرخاب

درب تاغمیشٍ

درب وًتر

درب خیاتان (خیاتان قاپیسی)

درب استاوثًل

درب شترتان
ضکل :7تػاٍیط زضتْای حػاض تثطیع
زض سالیاى تؼس زض پطت اغلة ایي زضٍاظُ ّا تاظاضچِ ّایی ساذتِ ضس کِ تؼضی اظ آًْا تِ تاظاض هطکعی ضْط اتػال یافت ؛
تاظاضچِ ضًگ چی زضب ذیاتاى  ،تاظاضچِ زضب تاغویطِ  ،تاظاضچِ سطذاب  ،تاظاضچِ ضتطتاى  ،تاظاضچِ زضب استاًثَل ٍ تاظاضچِ زضب
گدیل کِ ٌَّظ ّن تالی ٍ تِ ّواى ًام ّای ساتك هؼطٍفٌس.
ایي تاظاضّا ٌَّظ ّن ًمص ذَز ضا تِ ػٌَاى یک فضای ضْطی ٍ هحلی تطای زاز ٍ ستس حفؼ کطزُ اًس
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ضکلً :8وًَِ ای اظ تاظاضچِ ّای ایداز ضسُ زض پطت زضٍاظُ ّا
وتیجٍ گیری ي ارایٍ پیشىُادات
زض ًظام اهطٍظی ػطغِ ضلاتت خْاًی زض خصب تَضیست  ،ضْط ایطاًی ًیاظهٌس ػٌاغط هٌحػط تِ فطز ٍ ًوایاًگط تاضید هٌحػط تِ
فطز ذَیص است تا ًوَز یگاًگی ٍ هٌحػط تِ فطز تَزى ذَز ضا تِ ّوگاى تٌوایاًس.
ٍضٍزی ّا زض اػػاض گصضتِ ّوَاضُ ًمطی کاضکطزی زاضتِ اًس اها اهطٍظُ تدسیس َّیت هحالت ضْطی ٍ افعایص حس تؼلك
ساکٌاى ٍ ایداز ًواز ّا ٍ سوثل ّای ضْطی تطای خصب تَضیسن زض ػطغِ خْاًی ّسف هطهت زضٍاظُ ّا ذَاّس تَز.
ساذتاض تاضیری ضْط ٍ حفؼ تساٍم آى هَخس حفؼ ذاعطُ ضْط است  ،هکاى لطاض گیطی زضٍاظُ تِ ػٌَاى هفػل اضتثاعی تافت
لسین ٍ خسیس ضْط  ،زض ًمغِ ػغف زض هطظ تافت لسین ٍ خسیس ضْط هی تَاًس چَى گصضتِ ًمص ذَز ضا تا هؼٌایی اهطٍظیي تاظیاتس ٍ
آى ایداز ًَػی ًظن ٍ کیفیت فضایی است کِ ذَز تاظ تؼطیف ٍ اضتمای َّیت تافت ضا زض پی ذَاّس زاضت.
زض تاظساظی زضٍاظُ ّا ،هؼاغط ساظی کالثس تِ ّوطاُ ضٍح ظهاًِ کِ فطٌّگ ساظ است هی تَاًس ّسف اغلی تاضس ٍ تِ ایي تطتیة
هی تَاى تِ ضْط غٌا ٍ تٌَع ترطیس ٍ اهیس است تِ زًثال ایداز تاثیط فعایٌسُ ای کِ حاغل پیًَسّای گًَاگَى ضْطًٍساى تا ًماط هرتلف
ضْط ذَاّس تَز تتَاى زض آى ّا احساس تؼلك تِ ضْط ضا ایداز کطز ٍ ػطغِ ای کِ زض آى تاظیاتی ذاعطُ ّای خوؼی هؼٌا هی یاتس تِ
ٍخَز آیس.
مراجع
اغاًلَ ،ح .1384 ،فطٌّگ هؼواضی ،هَسسِ آهَظش ذسهات خْاًگطزی ٍ ّتلساضی ،خعٍُ آهَظضی.
حائطی ،م ض" .1383 ،ظلعلِ زض اًسیطِ ،زػَت تِ تاظتیٌی زض هفاّین هؼتثط" ،فػلٌاهِ اًسیطِ ایطاًطْط ،ضواضُ  ،1پاییع .1383
سلغاى ظازُ ،ح .1371 ،فضاّای ضْطی زض تافت ّای تاضیری ایطاى ،زفتط پژٍّص ّای فطٌّگی ،تْطاى.
فطخاهی ،م ض .1383 ،اتؼاز َّیت ضْطی ،هدوَػِ هماالت ّوایص هسائل ضْطساظی ،خلس اٍل ،ساذت کالثسی ضْط.
فکَّی ،ى .1383 ،اًساى ضٌاسی ضْطیً ،طط ًی ،تْطاى.
گل هحوسی ،ا .1383 ،خْاًی ضسى ،فطٌّگَّ ،یتً ،طط ًی ،تْطاى.

یاضی ،اً .1385 ،مص پصیطی ضٍستا-ضْطی تا تأکیس تط تحَالت ساذتاضی-ػولکطزی ،زاًطگاُ ضْیس تْطتی ،زاًطکسٓ ػلَم ظهیي ،تْطاى.
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